
SATHY Uutiset

Asiaa lehdestä

Syksy on saapunut ja talvi
on käytännössä ovella. Heijas-
tin ja heijastava kaulapanta tai
valjaat on nyt hyvä kaivaa kaa-
pista! Ilmojen kylmeneminen
ja pimenevät illat ovat saaneet
koirien omistajat ehkäpä hie-
man lyhentämään päivittäisiä
lenkkejä. Syksyistä aktiviteet-
tia nostamaan on SATHYn po-
rukka lähtenyt kehittelemään
uusia lajeja vanhan kunnon
taakanvedon rinnalle. Lehteen
olemme koonneet siis asiaa
näistä hienoista uusista harras-
teista sekä muuta mukavaa.
Kuuma peruna on koko Euroo-
pan kattava työkoirajärjestö,
EWDA, jokaisen työkoira-
omistajan etuja ajava superjär-
jestö. Tästä lisää sisäsivuilla.

Uusia tapahtumia

Pienille amerikankääpiöter-
riereille olemme kehitelleet
mahtavan tuholaishävityksen
Suomen-mestaruus kisan. Säi-
den ja ajan salliessa ensimmäi-

set kisat järjestetään vielä tä-
män vuoden puolella. Asiasta
rutkasti lisää infoa sisäsivuilla
ja aktiivisten kannattaa ottaa
yhteyttä SATHYyn.

Kaikille SATHY-koirille on
kehitteillä nyt oma jäljestyski-
sa, jossa kisaamme ehkäpä en-
si vuoden puolella. Tässä vai-
heessa har jo i t te lemme
kiinnostuneiden omistajien
kanssa heidän koirillaan ja en-
siohjeet jäljestyksen aloittami-
seen löytyy tästä lehdestä.

Mostly Weightpulling -
tapahtuma kaksi kertaa
kuussa

Taakanveto on Suomessa
nyt sillä mallilla, että innok-
kaat harrastajat ovat pistäneet
pystyyn oman harjoitteluryh-
män. Mostly Weightpulling -
tapahtuman merkeissä koirat
ja omistajat ovat kokoontuneet
vetämään taakkaa pari kertaa
kuussa ja tarkoituksena on jat-
kaa tätä tahtia ympäri vuoden.
Etelä-Suomen taakanvetäjät
ovat niin kovassa kunnossa,

että ensi SATHY Expossa tul-
laan näkemään aivan ennen-
kuulumattomia tuloksia! Mu-
kaan pääsee aloittelijatkin,
lisää infoa saa ottamalla yh-
teyttä SATHYyn.

Amerikanbulldoggeille
oma klubi!

SATHYn amerikanbulldog-
gi puuhamiehet ja -naiset ovat
pistäneet pystyyn uuden, eri-
tyisesti SATHY amerikanbull-
doggien asiaa ajavan klubin
eli ABC:n, joka toimii tehok-

kaasti SATHYn sisällä. Kaikis-
ta tapahtumista ja muista tul-
laan ilmoittamaan SATHY
Uutisissa sekä  ABC:n omalla
s-postilistalla.

Keltaisen Pörssin
pitbullit

Paljon porua herättänyt kel-
taisen Pörssin pitti-trokaus on
esillä tässä lehdessä. SAT-
HYyn on tullut paljon yhtey-
denottoja tämän koirien troka-
uksen johdosta ja nyt eräät
aktivistit ovat kirjoittaneet asi-
asta artikkelin. Kuvia ja juttua
löytyy siis sisäsivuilta.

SATHY liittyi EWDA:an

Suuri Eurooppalainen työ-
koirajärjestö, European Wor-
king Dog Association - EW-
DA - on vihdoin totta. SATHY
on ollut mukana tämän valta-
van massiivisen organisaation
pystämisessä ja nyt ei ole enää
mitään, mikä pystyisi pysäyt-
tämään EWDA:a. Jokainen
ajan tasalla pysyvä Eurooppa-
lainen valtio on mukana
vähintään yhden työkoirayh-
distyksen voimalla EWDAssa
ja uskomme ja toivomme, että
työkoirat saavat tästä lähtien
itselleen kaiken sen kunnioi-
tuksen, mikä niille kuuluu.
EWDA toimii vapaaehtoisella
työllä, eikä sillä ole henkilö-
hahmoa johdossa. Kaikki aut-
tavat kaikkia ja synergian avul-
la EWDA tulee olemaan
mahtavan suuri ja vaikutusval-
tainen organisaatio.
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Tuholaishävityksen Suomen-mestaruus™ kisat järjestetään
säiden salliessa vielä tämän vuoden puolella. Tervetuloa
oman amerikankääpiöterrierin kanssa paikalle!

Uusia tapahtumia

Suomen amerikkala isperäisten työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, amerikankää-
piöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.

Yhdistyksestämme saa pal-
jon hyvää tietoa myös monista
muista ei-FCI-koiraroduista.

Jäseneksi voi liittyä ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen toimi-
henkilöihin ja kertomalla yhte-
ystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, eril-
listä liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemistä riit-
tää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yh-
teyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muut-
tumassa tai tuntuu siltä, että
postisi tulee väärään osoittee-
seen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai vähemmän
kivaa kerrottavaa niin siitä kan-
nattaa kertoa myös muille yh-
distyksen jäsenille. On tärkeää
jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta
askarruttaa juuri samat asiat.

Ohjeet jäljestysharrastuksen
aloittamiseen löytyy tästä
lehdestä.
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Lyhyitä uutisia
Pitbulli telkkarissa!

Tarkkasilmäiset television
katselijat näkivät ilmielävän
pitbullin tv nelosen “Tosi Tv”
ohjelmassa torstaina 16.8.2001.
Tosi Tv esitti amerikkalaisen
pitbullin, joka oli adoptoinut
omakseen kissanpennun! Eläi-
met olivat tosi suloisia ja tulivat
erittäin hienosti toimeen kes-
kenään.

Pitbulli telkkarissa x 2!

Tv Nelonen esitti 4.10.2001
ke l lo  20 .30  oh je lman
“Krokotiilimies, pää kidassa”.
Kansainvälisen eläintenpäivän
epävirallinen ohjelma seurasi
Animal Planet -ohjelmasarjasta
kuuluisan australialaisen Steve
"The Crocodile Hunter" Irwi-
nin ja hänen vaimonsa Terrin
jännittäviä kohtaamisia erilais-
ten eläinten kanssa. Kuvissa
vilahteli niin alligaattoreita,
krokotiileja kuin herra Irwinin
pitbullikin! Pitbullinarttu ni-
meltään Sui on ehtinyt kunni-
oitettavaan 10 vuoden ikään
joka näkyi jo kauniisti har-
maantuneesta kuonosta.

Terveisiä
Sloveniasta!

Tomazh Furlan Sloveniasta
lähettää terveisiä kaikille koi-
rien ystäville ja infoaa meitä
Slovenian tämän hetkisestä ti-
lanteesta. Heillä ei ole yhtään
koirarotukohtaista lakia tai ase-

tusta voimassa. Muutamia vuo-
sia sitten hallitus esitti joitain
kuonokopparajoituksia tai joi-
denkin koirarotujen kieltämistä
mutta nämä lait eivät koskaan
päässeet edes käsittelyasteelle.
Nyt odottelemme vaan sormet
kyynärpäitä myöden ristissä
mitä tapahtuu Saksan kanssa.
He yrittävät saada läpi koko
Euroopan Unionia koskevan
“lakien harmonisoinnin”, joka
tarkoittaisi sitä, että kaikki EU
maat tekisivät kuten jotkut Sak-
san osavaltioista ja kieltäisivät
tai rajoittaisivat joitain koira-
rotuja. No, aika näyttää, vii-
meksi Saksassa läpi menneet
lait on jo kumottu lähes koko-
naan.

Suuri
menetys

Kaikkien pitbull-ystävien
tuntema Andrej, alunperin Ve-
näjältä kotoisen oleva pittimies,

on  meneh t yny t  au to -
onnettomuudessa syyskuun lo-
pulla. Andrej, oikealta
nimeltään Vladimir
Lotkje, osallistui tänä
vuonna ensimmäistä
kertaa SATHY Expoon
ja innostui taakanve-
dosta aivan suunnatto-
masti. Paikalla olijat
muistanevat myös An-
drejn suloiset pitbullin
pennut, jotka ovat on-
neksi päätyneet uusiin
koteihin. Valitettavasti
emme ehtineet nähdä
Andrejta hienoine koi-
rineen WP-treeneissä
kertaakaan. Jäämme kaipaa-
maan suurta koiraystävää.

Pyöräilijä ajoi
pitbullin päälle!

Espoolainen pitbulli omista-
jineen koki kauhun hetkiä

syysku i -
sella kä-
ve l y l en -
k i l l ä ä n .
Koira oli
tavallisella
päivälen-
k i l l ä ä n
käve l len
n o r m a a -
listi jalka-
käytävää
pitkin kun
takaa oi-
kealta tuli
h u r j a a
v a u h t i a
p y ö r ä .

Mitä pyöräilijä teki jalankulki-
joiden reitillä, sitä emme tiedä.
Joka tapauksessa pyöräilijä het-
ken mielijohteesta teki rajun
käännöksen vasempaan juuri
pittiparan nenän edessä ja
poks! - pyöräilijä ajoi koiran
päälle ja jatkoi tylysti matkaan-
sa! Koiralta katkesi tässä rytä-
kässä hammas ja eläinlääkäriltä
saatu antibioottikuuri kesti rei-
lun viikon. Vastuuntunnoton
pyöräilijä jäi kyllä tämän es-
poolaiskoiran mieleen...

Taakanvedon SM 2001
kunnostautuu muissakin
lajeissa

SM 2001 Taakanvetäjä,
amerikanbulldogginarttu Susy

on kunnostautunut myös
TOKO:ssa. 23.8.2001 pidettiin
Kouvolassa koirien tottelevai-
suuskoe. Kokeen järjesti Kou-
volan seudun seurakoira kerho
ry. Tuomari Marita Packalen,
liikkeenohjaaja Arto Merivirta.
Luokat: erikoisvoittaja ja alo-
kas luokka.

Tulokset:
EVL: 1. Lovesound Jailhou-

se Rock, kultainen noutaja,
302,5 P KP

ALO: 1. Susy, amerikanbull-
doggi 193 P KP

Hyvä Susy!
Susy on myös lyömätön agi-

lity-koira. Uusin saavutus lu-
kuisten palkintojen joukossa
on paikal l inen agi l i ty-
mestaruus.

Ei kannata surra jos oma
bulldoggi tuntuu olevan toista
maata kuin Susy. Susyn salai-
suus on sen erittäin taitavat
omistajat, joilla on koirankou-
lutuskokemusta vuosien ajalta.

Andrej hienoine pitbulleineen vielä tänä syksynä.

Yksi hammas puuttuu lopullisesti, kiitos varomat-
toman pyöräilijän.

Nyt maistuu jo pallo, eikä yhden
hampaan puuttuminen juurikaan
häiritse!

Steve "The Crocodile Hunter"
Irwin lempipuuhassaan!
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Uusi
taakanvetotapahtuma!

Etelä-Suomen taakanvedon
harrastajat ovat kokoontuneet
SATHY Expon jälkeen jo mo-
neen otteeseen harjoittelemaan
taakanvetoa. Paikallaolijoilla
on riittänyt riemua, tilaisuudet
ovat olleet iloisia ja opettavai-
sia. Lisäksi näin monelle on
syntynyt tilaisuus nähdä muita
koirien omistajia useammin
kuin koskaan.

Tule
mukaan

Paikalle on tähän mennessä
kerääntynyt amerikanpitbull-
terriereiden ja amerikanbull-
doggien omistajia koirineen,
mutta myös vanhaenglannin-
bulldoggien omistajia kaiva-
taan paikalle. Mostly Weight-
p u l l i n g - t i l a i s u u s  o n
vapaaehtoisvoimin järjestettävä
tilaisuus. Jos taakanveto hyväs-
sä seurassa kiinnostaa, ota yh-

teyttä SATHY:yn niin saat sitä
kautta lisää tietoa itse tapahtu-
masta ja siitä, miten siihen pää-
see mukaan.

Ekspertit
paikalla

Mostly Weightpulling-
tapahtumassa on mukana sekä
aloittelevia- että mestaritaakan-
vetokoiria. Jos et ole koskaan
kokeillut koirasi kanssa taakan-
vetoa, se ei missään nimessä
ole este tulla paikalle. Päinvas-
toin - tässä oiva tilaisuus ryhtyä

harrasta-
jaksi! Pai-
kalla on
joka kerta
S u o m e n
taakanve-
don eks-
perttejä ja
pa i ka l l a
on mah-
dollisuus
tilata it-
s e l l e e n
ehdat taa-
kanveto-
v a l j a a t ,

joiden avulla harjoittelua voi
jatkaa kotona.

Palautetta

Tässä hieman
palautetta Mostly
Weightpulling ta-
pahtumaan osallis-
tuneelta koiran
omistajalta:

“ M o s t l y
Weigh tpu l l ing-
tapahtuma oli tosi hieno juttu.
Melkein kaikki harrastajat pai-
kalla, koirien valjaat sävy sä-
vyyn kuulaassa syyssäässä,
upeaa. Jälleen kerran kiitokset
järjestäjille & puuhahenkilöille.
Paikkakin oli täydellinen, tila-
va, tasainen, syrjässä... Joskus
mielelläni kuulisin miten tämä
kenttä keksittiin kokoontumis-
paikaksi, vai löytyikö sattumal-
ta. Meillä oli hiukan vaikeuksia
päästä liikkeelle. Kuskihan oli
jo varoittanut olevansa täysin
vailla suuntavaistoa - mitä en
tietenkään kyennyt aivan täy-
dellisesti sisäistämään. Kun
olimme kymmenisen minuuttia
etsineet ulospääsyä Helsingistä
alkoi autoon tun-
keutua selvä pala-
neen käry. Kau-
hunhetkiä: oliko
auto jälleen ha-
joamassa? Ajettiin
vielä viisi mi-
nuuttia, kun kuski
havahtui että hitsi,
käsijarruhan on
päällä... Joo, hän
olikin muutaman
kerran valittanut,
että auto oli kum-

man jähmeä käsitellä... Mutta
eipä mitään. Päästiin sitten ke-

hä kolmoselle, ajettiin sitä hy-
vän matkaa väärään suuntaan.
Korjattiin erehdys, löydettiin
Tikkurinlantie, lähdettiin sitä
väärään suuntaan. Eipä mitään.
Lopulta bongasin horisontissa
pieniä pisteitä, jotka tunnistin
SATHYn jäseniksi. Ilmoitin,
että tuolla ne ovat, mutta sen
verran myöhään, että ehdimme
jo ajaa oikean tienhaaran ohi.
Noin kolmannen kerran sinä
päivänä. Mutta näppärän U-
käännöksen jälkeen oli keu-
lamme lopullisesti kohti oikeaa
suuntaa, ja niin vihdoinkin pää-
simme perille. Kyllä kannatti
vaivannäkö, sen voi näin jälki-
käteen vilpittömästi todeta.”

Tulemukaan!
Koira-

kivaa!

Ota mukaan makkaraa ja
muuta hyvää, paikalla on
aina grilli.

Mukaan pääsee joka kerta - ensikertalaiset
voivat totutella ensin pelkkiin valjaisiin.

Uusia kavereita - mikäs sen mukavam-
paa!

Kovat treenit ja sitten makkaraa!



4

Työkoirille omat
harrastukset

SATHY ry. koirarodut ovat
kaikki aitoja työkoiria. Tämä
tarkoittaa vastakohtaa näytte-
lykoiralle. Työkoira jalostetaan
sen ominaisuuksien perusteel-
la, ei ulkomuodon mukaan.
Amerikanbulldoggia käytetään
hyvin paljon vahtikoirana ja
suojelukseen, amerikanpitbull-
terrierin kanssa vedetään taak-
kaa ja vanhaenglanninbulldog-
gilla tehdään kaikkia em.
asioita. Amerikankääpiöterrieri
on alunperin jalostettu tuholais-
ten hävitystä varten.

Amerikankääpiöterrierille
oma “työ”

Vaikka amerikankääpiöter-
rieri on nykyisin enemmän
lemmikki, vammaisten apu ja
haka agilityssä, halusi SATHY
ry. omistaa yhden työkoiralajin
varta vasten näille pienille ter-
hakoille terriereille. Kun koi-
rarotu on aikanaan jalostettu
tuholaisia hävittämään, ei tämä
ominaisuus koirasta niin vain
häviäkään. SATHY testasi

muutamia Suomen amerikan-
kääpiöterrierejä kuluneen syk-
syn aikana ja koirien oli tarkoi-
tus ottaa viehe, eli “rotta” tai
“hiiri” kiinni mahdollisimman
nopeasti. Vieheitä käytetään
tässä useita kappaleita ja koiran
on tarkoitus napsia ne kiinnin
yksi toisensa perään, eikä jäädä
ihmettelemään ensimmäistä
“suupalaa”. Voi sanoa, että
amerikankääpiöterrieri on tässä
tuholaisten hävityksessä aivan
omiaan. Kaikki testaamamme
koirat ovat osoittaneet mitä
suurinta mielenkiintoa ja innos-
tusta vieheiden metsästystä
kohtaan. Niinpä päätimme siir-

tyä seuraavaan vaiheeseen.

Tuholaishävitys-kone

Rakensimme hienon lait-
teen, joka vetää muutamia vie-
heitä amerikankääpiöterrierin
edessä. Koira päästetään va-
paaksi ja se saa rynnätä viehei-
den kimppuun. Käytämme vie-
heinä eläinliikkeistä saatavia
tekohiiriä, jotka on valmistettu
keinoturkiksesta. Koira säntää

ensimmäisen vieheen perään
ja kun se saa siitä tukevan ham-
masotteen, irtoaa viehe isosta
puolasta, joka on vetänyt vie-
hettä eteenpäin. Sitten koira
säntää toisen vieheen perään
ja jälleen viehe irtoaa. Kun
koira on irroittanut kaikki vie-
heet, saamme tarkan ajan,
kuinka nopeasti tämä tapahtui.
Vastaavasti, jos koira ei ehtinyt
ottaa kaikkia vieheitä kiinni
ennen kuin puola on pyörinyt

loppuun, tulee tulokseksi kiin-
niotettujen vieheiden määrä.

Innostus herää
 nopeasti

Amerikankääpiöterriereiden
omistajien keskuudessa on he-
ränyt nopeasti innostus tätä
uutta, akt-koirien omaa harras-
tusta kohtaan. Kaikki halukkaat
voivat tulla testaamaan oman
koiransa ottamalla yhteyttä
SATHYyn. Uskoipa koiransa
olevan oikea tuholaismestari

tai pienemmän luokan jyrsijöi-
den kauhistus, on syytä antaa
koiralle mahdollisuus kokeilla
tätä hauskaa leikkiä!

Tuholaishävityksen
Suomen-mestaruus™

Tuholaishävityksen Suo-
men-mestaruuskisat™ järjeste-
tään ensi tilassa. Nyt on mah-
dollisuus voittaa omalle

koiralle mahtava titteli - Suo-
men mestari! Tärkeää ei ole
tuleeko paikalle yksi vai use-
ampi koira, tärkeää on, että
juuri SINÄ tulet akt-koirasi
kanssa. Paikalla grillataan
makkaraa ja keskustellaan mu-
kavia, jokainen ottaa omat
eväät mukaan. Osallistumis-
maksua ei ole. Tarkemmat oh-
jeet saa numerosta 041 5177
257 tai info@sathy.org. Terve-
tuloa kaikki Suomen amerikan-
kääpiöterrierit ja tietysti kaikki
muut SATHY-koirat mukaan
kannustamaan!

Tuholaishävityksen Suomen-mestaruus™
kisat amerikankääpiöterriereille

Amerikankääpiöterrieri nappaa “tuholaiset” mahtavalla
innolla kiinni.

Amerikankääpiöterrieri hyökkää vieheen kimppuun.

Tällä amerikankääpiöterrierillä ei ainakaan puutu tarvitta-
vaa viettiä haukata viehettä kiinni ja purra siltä karvat irti!
Tervetuloa kokeilemaan tuholaishävitystä!

Tarkoituksena on ottaa kiinni mahdollisimman monta viehettä
mahdollisimman lyhyen ajan sisällä.
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Amerikankääpiöterriereiden
Ellin ja Epun kesäterveiset

Eppu (Mignet Extempore of
Phoenix) ja Elli (Mignet Elvira
of Phoenix) ovat viettäneet
hauskaa ja lämmintä kesälo-
maa Leppävirralla. Koirilla on
ollut kivaa juoksennella met-
sässä ja pihanurmella
vapaana. Matka maalle
sujui ilman ongelmia.
Koirat nukkuivat koko
viisituntisen matkan si-
keäst i ,  vain kylkeä
käänsivät. Molemmat
koirat ovat iloisia ja luo-
tettavia ystäviä, eivätkä
ne karkaile. Elli ja Eppu
ovat molemmat oppineet
jo sisäsiisteiksi.

Kävimme koi r ien
kanssa myös kokeile-
massa uimataitoa hiek-
karannalla. Vesi ei oikein
vielä ensimmäisellä ker-
ralla innostanut. Eppu ja
Elli ovat jo ehtineet seit-
semän kuukauden ikään
ja Ellillä on ollut jo en-
simmäinen juoksukin.
Ovat vielä molemmat sen
verran lapsia, etteivät

ymmärrä, mikä se on.
Maalla kanssamme oli myös

siskoni perhoskoiria kymme-
nen kappaletta ja amerikankää-
piöterrierini mahtuivat hyvin
mukaan porukkaan. Elli ja Ep-
pu ovat hyvin sopuisia myös
vieraita koiria kohtaan.

Jatkamme lomailua kotinur-

killa ja Ellin
juoksun jäl-
keen ryhdym-
me koulutus-
p u u h i i n .
Ainakin   ko-
keilemme mi-
kä sujuu ja
k i i n n o s t a a

parhaiten.
O l e n

menettänyt
täysin sy-
d ä m e n i
näille pie-
nille ameri-
kankääpiö-
terriereille,
ne ovat niin
ihania ja
ku l ta is ia !
K o i r i s t a
löytyy myös
temppera-
menttia ja
vauhtia tar-
v i t taessa.
Jatkamme
i n n o l l a
eteenpäin.
Terveisin,
Eppu, Elli ja
Lea.

Amerikankääpiöterriereiden
syyskesäterveiset

Positiivista julkisuutta

Ensimmäiset Suomeen tuo-
tetut amerikankääpiöterrierit
Eppu ja Elli ovat olleet median
kiinnostuksen kohteena siitä
asti, kun ne saapuivat tänne
vajaa vuosi sitten. Kyseessä oli
tietenkin mielenkiintoinen ja
laatuaan ensimmäinen tapahtu-
ma, josta syystäkin on herännyt
paljon kyselyjä. SATHY spon-
soroi positiivista julkisuutta
joka liittyy kaikkeen koiratoi-
mintaan. SATHYyn otettiin yh-
teyttä usean median taholta ja
pääsimme yhteistyösopimuk-
seen kahden suuren lehden
kanssa.

Lemmikit & eläinmaailma

Suomen suurin lemmikki-
lehti, Helsinki Median Lemmi-

kit & eläinmaailma teki hienon
artikkelin amerikankääpiöter-
riereistä syyskuun numeroonsa
6/01. Lehden päätoimittaja Ee-

va Liestala teki yhteistyössä
SATHY ry:n kanssa kattavan
artikkelin minityökoirista otsi-
kolla “Amerikankääpiöterrieri
ja silti hellä”. Amerikankääpiö-
terrieri-ystävälle ja reippaista
työkoirista kiinnostuneille ar-
tikkeli on erinomaista luetta-

vaa. Kaksi aukeamaa pitkä,
runsaalla kuvituksella höystetty
juttu kertoo miten juuri tähän
rotuun päädyttiin, miten koirat
hankittiin ja miten koirat vas-
taavat odotuksia (erinomaises-
ti!).

Terrilife

Kaikkien terriereiden omis-
tajien ja harrastajien ykköseri-
koislehti Terrilife teki ameri-
kankääpiöterriereistä hienon
artikkelin lokakuun lehdessään.
Lehdessä käsiteltiin koirarotua
erittäin laajasti ja mukana oli
paljon infoa myös SATHYstä.
Lehden hieno artikkeli on he-
rättänyt paljon kyselyjä akt-
koirasta ja kaikki halukkaat
saavat maksutonta tietoa
SATHY ry:stä.Lemmikit & Eläinmaailma

6/01.

AKT esillä mediassa

Lemmikit & eläinmaailman-
kaksi aukeamaa laaja artik-
keli herätti paljon kiinnostus-
ta amerikankääpiöterrieriä
kohtaan.

Elli (oikealla) ja
Eppu ovat ai-
kuistumassa ko-
vaa vauhtia.
Niille on tulossa
myös lisää kave-
reita USA:sta
viimeistään ensi
vuoden puolella.
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Asia joka yhdistää kaikkia
tämän hetken suurimpia koira-
yhdistyksiä on näyttelytoimin-
ta. Sama asia jättää automaat-
tisesti ulkopuolelle suuren osan
koiraroduista - ja juuri nämä
koirarodut ovat niitä, joista
kumpuaa tavalliselle lemmikin-
omistajalle ja koiraharrastajalle
ne parhaat koirat.

Työkoirat muodostavat luon-
nollisen vastakohdan aneemi-
sille ja näivettyneille, usein
perinnöllisten sairauksien ja
hermostollisten heikkouksien
runtelemille näyttelykoiraro-
duille.

Työkoiraharrastajia löytyy
kaikista maista ja onkin oike-
astaan melko ihmeelllistä, ettei
näille harrastajille ole vielä
löytynyt yhteistä suurta tekijää.
Nyt sellainen on rakenteilla –
European Working Dog Asso-
ciation eli EWDA.

Mikä on EWDA?

Ajatus yhteisestä yhteistyötä
helpottavasta järjestöstä on ol-
lut vireillä saman aikaisesti
monen eri maan työkoirajärjes-
tössä ja -yhdistyksissä. Suo-
messa asiaa on ollut ajamassa
SATHY. Tarkoitus on kehittää
sellainen elin, josta kaikki osa-
puolet hyötyvät mahdollisim-
man paljon ja mistä ei koidu
minkäänlaista haittaa eri jäsen-
yhdistyksille.

EWDA-nimi tulee sanoista
European Working Dog Asso-
ciation, joka tarkoittaa Euroo-
pan työkoira järjestöä. EW-
DA:n ensisijainen tarkoitus on
helpottaa ja mahdollistaa eri
Euroopan maiden työkoirayh-
distysten välistä yhteydenpitoa
puuttumatta sen kummemmin
yhdistysten sisäisiin asioihin.

Koko EW-
D A -
protokolla
onkin tar-
koituksella
j ä t e t t y
mahdolli-
s i m m a n
löyhäksi,
jotta kaikki jäsenyhdistykset
saavat tarpeeksi liikkumatilaa
sääntöjen puitteissa.

Ajatus EWDA:n kaltaisesta
yhteistyöelimestä on sikiänyt
jo pitkään mutta kuluvan vuo-
den aikana on saatu aikaiseksi
konkreettisia tuloksia. Alussa
luotiin perusteet toimintamal-
lista ja sen jälkeen ryhdyttiin
kartoittamaan Euroopan eri
maiden tilannetta. Eri maissa
tilanne on hyvinkin erilainen,
kaikissa maissa ei ole sisäistet-
ty koko koirarotuasiaa ja ajat-
telutapaa. Työkoirarodulle ei
ole tarvetta tulla hyväksytyksi
koiranäyttelykehissä - päinvas-
toin! Silti joidenkin maiden
työkoirarotuharrastajat haluai-
sivat nähdä oman koirarotunsa
ulkomuototuomarin arvostelta-
vana. EWDA:n voima löytyy
juuri siitä, että yhdistysten si-
säisiin ajattelumalleihin ja ta-
poihin ei puututa.

EWDA on lyhyesti kuvattu-
na eri maiden työkoirayhdis-
tysten oma yhdistys, jonka
avulla tieto tapahtumista, toi-
minnasta ja mielenkiintoisista
asioista saadaan välitettyä eri

maiden välillä. EWDA tulee
auttamaan eri maiden koiran-
kasvattajia pitämään yhteyttä
toisiinsa, koiraharrastajat voivat
välittää tietoa toisilleen. Yhdis-
tykset voivat helpommin järjes-
tää jopa yhteisiä tapahtumia.
Vaikka EWDA ei ole suoraan
yhteydessä yksittäiseen koira-
harrastajaan on tarkoitus, että

juuri työkoiran omistaja hyötyy
eniten EWDA:sta.

Mikä on hyöty?

EWDA ajaa tietysti
työkoirarotujen asiaa.
Nämä rodut tarvit-
sevat eri tyistä
suojelua ja huo-
miota, sillä usein
poliitikot ja koi-
raihmiset muis-
tavat pelkästään
näyttelykoiraro-
dut. EWDA tulee
olemaan se elin,
jonka alla jokainen
Eurooppalainen työkoira
ja työkoiran omistaja tulee
tuntemaan olonsa turvatuksi.
EWDA:n toimihenkilöt kaikis-
sa maissa tulevat ajamaan pel-
kästään työkoirarotujen asiaa
ja muistuttamaan päättäjiä ja
virkamiehiä hienojen koiriem-
me olemassaolosta niinä aikoi-
na, kun lakeja suunnitellaan ja
säädetään.  EWDA:n avulla
tietyn alueen työkoiraharrasta-
jat saavat hetkessä tausta-apua

ja -voimia muista Euroopan
maista.

Muutaman viime vuoden ai-
kana on sattunut useita tapauk-
sia, joissa täysin ilman min-
käänlaista järjellistä selitystä
on kohdistunut väkivaltaisia
paineita yhtä tai useampaa koi-
rarotua kohtaan. Koiramaail-
massa vähemmistönä oleva

harrastajaryhmä on aina tällai-
sessa tilanteessa heikompana
osapuolena mutta tilanne muut-
tuu heti jos tuo paikallinen ak-
tiiviryhmä saa naapurimaiden
harrastajilta tukea ja apua. Toi-
mintamalli on toiminut jo jo-
tenkuten ennen EWDA:a mutta
jokainen kriisi on ollut erityis-
tapaus ja vaatinut kohtuuttomia
ponnisteluja muutamien aktii-
visten ihmisten tahoilta. Suurin
epäkohta tällaisessa tilanteessa

on se, että vastapuoli
( e s i m e r k i k s i

m u u t a m a
vuosi sitten

Suomes-
sa, Suo-
m e n
k e n -
nelliit-
to ry.)
ei oi-
k e a s -

t a a n
joudu pe-

rustelemaan
syyntakeetto-

mia toimiaan. Yk-
sittäinen taho voi siis vaikka
vain huvikseen yrittää aikaan-
saada koirarotukieltoa, tms.,
tämä tietysti voi pidemmän
päällee uuvuttaa koiria ja lem-
mikkejä puolustavia aktivisteja.
Nyt työkoirien tueksi löytyy
EWDA, jonka yhteiset resurssit
lupaavat valoisampaa tulevai-
suutta.

EWDA:n hyöty tulee toivot-
tavasti ilmenemään tavalliselle
harrastajalle paljon konkreetti-
semmassa muodossa. Esimer-
kiksi SATHY:n järjestämien
Taakanvedon™ Suomen-
mestaruuskisojen suuremmat
versiot tullaan järjestämään
EWDA:n kanssa yhteistyössä.

EWDA:n tilanne juuri nyt

Superyhdistyksen alku on
ollut rakettimaisen nopeaa. Nyt
mukana on jo valtaosa Euroo-
pan eri maiden työkoirayhdis-
tyksistä ja kaikki tuntuvat ym-
m ä r t ä v ä n  E W D A : n
tarpeellisuuden samalla tavalla.
Joidenkin maiden yhdistykset
ovat pyytäneet lisäaikaa asian
selvittämiseen omissa kokouk-
sissaan, toiset ovat mukana
100 %:sti jo nyt.

Kyse on kuitenkin sen ver-
ran isosta projektista, että luul-
tavasti yhteistyön tulokset on
nähtävillä konkreettisesti ensi
vuoden aikana.

EWDA

SATHY
in Finland

PIT PET
in Slovenia

The European Super Organisation

• Slovenian authorities
• Slovenian polititians
• Slovenian media
• Slovenian public
• Slovenian dog hobbyists.

© 2001 by SATHY/ www.sathy.org

• Finnish authorities
• Finnish polititians
• Finnish media
• Finnish public
• Finnish dog hobbyists.

• authorities
• polititians
• media
• public
• dog hobbyists.

YOUR CLUB
in your country

SPF
in Sweden

• Swedish authorities
• Swedish polititians
• Swedish media
• Swedish public
• Swedish dog hobbyists.

Euro
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Superjärjestö

SATHY oli mukana alusta alkaen, kuvassa yksi alkuperäisimmistä toimintakaavioista.
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Pitbullien trokaaja

Lahdessa asustava Risto S.
ilmoittelee säännöllisesti Kel-
tainen Pörssi-lehdessä myyn-
nissä olevista amerikanpitbull-
terriereistä. Lehti-ilmoitusten
koirilla on hintana 3 500 mk -
 4 500 mk riippuen koiran iästä.
Yli kaksi vuotiaat pitbullit ovat
kalliimmasta päästä. Ilmoituk-
sissa lukee aina, että koirien
korvia ei ole typistetty. Kaikki
koirat tulevat Viipurista, jossa
Risto S.:n ystävä kasvattaa nii-
tä.

Pennut ala-arvoisen
huonossa kunnossa

Itse ostin Risto S.selta uros-
pitbullin, joka oli meille tulles-
saan 12 viikkoinen ja todella
huonokuntoinen. Pieni koiran-
pentu oli tullessaan nälkiinty-
nyt ja järkyttävän laiha. Heti
ensimmäisenä sisälle tullessaan
se hyökkäsi ensimmäisen pu-
ruluun kimppuun ja järsi sitä
olemattomilla hampaillaan, il-
meisesti ajatuksena syödä se
mahdollisimman nopeasti. En-
simmäisen ruokansa koira ah-
mi alta aikayksikön. Siinä hö-

täkässä meni
mahaan runsaasti
ilmaakin joten
pentuparka pie-
reske l i  koko
seuraavan yön.
Aamulla haju oli
sen verran tu-
kahduttava, ettei
siihen huonee-
seen ollut mene-
mistä kuin kun-
non tuuletuksen
jälkeen. Koiran-
pennun selkä-
ranka ja kylkiluut
pa is to ivat  ja
muukin luusto oli
selvästi havait-
tavissa. Lihaa
koiran luiden
päällä ei ollut
juuri nimeksi-
kään. Ainut mikä
tek i  ko i rasta
“pyöreän” oli
matojen aiheut-
tama turvotus

mahassa, eli matokuuri oli tar-
peen. Koira oli tullessaan likai-
nen ja se haisi pahalle ja haju
pysyi siinä monta viikkoa. Kai-
ken tämän lisäksi pitillemme
tuli heti meille muuttamisensa
jälkeen omituista ihottumaa,
josta eläinlääkäri-
kään ei osannut
sanoa mitään. Tä-
hän ihottumaan ei
tepsinyt muu kuin
aika. Ihottuma
hävisi ensimmäi-
sen vuoden sisällä.
Olisihan minulle
ollut mahdollisuus
sanoa Risto S.lle,
että en halua ostaa
tuota koiraa. En
kuitenkaan raas-
kinut jättää pentua
sinne kun se oli
n i in rassukka.
Säälittävä pieni
otus, jonka arvelin
pärjäävän parem-
min meidän hoi-
vissamme.

Väärennetyt pa-
perit?

Koiran mukana

sain sen vanhempien sukutau-
lut ja kuvat vanhemmista. Su-
kutaulujen aitoudesta ei voi
olla varma, ehkä ne ovat oikeat,
ehkä väärät. Risto S.:n myymät
koirat eivät ole rekisteröityjä
missään. Itse en ole tuosta re-
kisteröintihommasta kovin
tarkka. Jos koira ei ole rekiste-
röity niin mielestäni se ei kerro,
että koira olisi sekarotuinen,
mutta tietenkään ei ole taetta,
että koira olisi “puhdas”. Meil-
lä on rottweiler, jota ei ole re-
kisteröity mutta silti se on rott-
weiler. Ei tuosta pitbullistakaan
löydy mihinkään muuhun koi-
rarotuun viittavia piirteitä, pait-
si amstaffi taitaa olla aika lä-
hellä.

Älkää sponsoiko
välityspuuhia!

Myöhemmin kuulin eräältä
pittiä Risto S.:lta ostavalta (tälle
miehelle annoin SATHY ry:n
yhteystiedot, joten enpä usko
hänen hankkineen koiraa Risto
S.:lta) että itse Risto S. sanoo,
ettei tiedä pitbulleista mitään.
Olen tullut siihen tulokseen,
että Risto S. ei taida tietää yli-
päätään koirista yhtään mitään.

Hän vain myy ystävänsä kas-
vattamia koiria, elikkä herra
Risto S. on välittäjä, trokari.
Osaahan hän olla mukavan
oloinen, mutta rahan kuva lois-
taa silmissä turhankin kirkkaas-
ti. Kuulin lisäksi eräältä am-
staffikasvattajalta, että Risto
S. pitää pieniä pitbullin pentuja
kotonaan nälkiintyneinä yhdes-
sä likaisessa huoneessa, jossa
ostajaehdokkaat saavat käydä
niitä katsomassa.

Meidän pitbullilla ei ole mi-
tää vikaa luonteessa ja muuten-
kin se on kaikinpuolin mahtava
otus. En kuitenkaan missään
nimessä suosittele kenenkään
ostavan mitään koiraa herra
Risto S.:ltä. Olisi erittäin tär-
keää, että tällainen välityspuu-
ha loppuisi kokonaan, sillä ky-
seessä on eläinrääkkäys, kun
koirat ovat näin huonokuntoi-
sia.

Keltaisen pörssin pitbullit

Meidän pieni pitbullimme - reppana
ja nälkiintynyt koiraparka. Rotikkamme
ottikin pitin heti omaan hellään
hoivaansa!

Pitbullimme ihottuma alkoi heti kun se saapui meille ja lähti itsekseen
pois vasta vuoden päästä. Nälkiintynyt koiraparka ei tiennyt mitä
se olisi ensimmäisenä syönyt päästyään kurjuudesta pois.

Tässä artikkelissa on
nimet muutettu

ja
artikkelia on vähän

lyhennetty.
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Hanki hyvä viehe, jota uskot koirasi seu-
raavan. Ohessa käytimme tuoretta mak-
saa, josta valuu vielä hieman verta.

Laita viehe pussiin, jossa on reikiä. Tallaa
viehe kunnolla maahan, jotta aloituspaik-
ka on selvä.

Perässä seuraavalle koiran omistajalle
laita puihin merkiksi lappuja, jotta omis-
taja tietää kulkevansa oikeaan suuntaan.

Lähde kävelemään piiloon ja vedä peräs-
säsi viehettä. Katso että viehe todella
pysyy koko ajan maakontaktissa.

Hae intoa puhkuva, jäljestävä koira
omistajineen paikalle.

Koiran omistaja opastaa koiran jäljen
alkuun. Anna koiran haistella rauhassa.
Komenna koiraa “Etsi”.

Anna koiran seurata jälkeä. Kehu sitä
koko ajan kun se menee oikean jäljen
perässä. Käytä komentoa “Etsi!”, tms.

Seuraa koiran perässä. Älä sotke jälkeä.
Seuraa itse puissa olevia lappuja jotta
tiedät että olette menossa oikeaan suun-
taan.

Kun koira löytää jäljen perille asti, anna
sille kunnon kehut. Anna koiran haistaa
ja maistaa “riistaa”.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2. 3.

Jäljestys harrastus on mielenkiintoista
puuhaa. SATHY ry. on järjestämässä erittäin
mielenkiintoista koirien jäljestyskoulutusta.
Monet SATHY-roduista ovat kunnostautu-

neet jo ennen
tätä erinomai-
sina jäljestys-
koirina.

Jä l jes tys
tullaan järjestämään useammassa vaiheessa.
Säännöllisin väliajoin tullaan järjestämään
tapaaminen, jossa vaihdetaan kuulumisia ja
vertaillaan edistymistä.

Jäljestysharjoittelun tavoite on saada jär-
jestettyä SATHY ry.:n puitteissa yhteinen
harrastus, jossa voidaan ottaa mittaa koirien
vainusta. Tarvitset aloittamista varten aino-
astaan koiran ja palan “riistaa”. Hyvänä
apuna on naapurin kaksi metsästäjää, jotka
tekevät jäljen ja opastavat Sinut koirineen
sen alkuun. Lisää infoa aiheesta saat SAT-
HYstä.

Jäljestämään!
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Sathy Uutisissa ilmestyy täs-
sä jälleen paljon kysytty ja toi-
vottu Lukijoiden omat kuvat -
palsta! Palstalle saa lähettää
kuvia Sathy rotuisista koirista
ja mielellään mukaan koiran
nimi ja kuvan lähettäjän nimi.
Kuvat julkaistaan saapumisjär-
jestyksessä ja kuvat palautetaan
käytön jälkeen takaisin lähet-
täjälle.

Jos haluatte niin voitte laittaa
mukaan vähän juttua kuvanot-

totilanteesta mutta se ei ole
pakko. Tärkeintä on kaivaa ku-
vat esiin lipastosta ja tuupata
ne Sathylle muiden nähtäväksi.

Toivomme että nautitte
palstasta ja muistakaa lähettää
paljon omia kuvia!

Tällä kertaa mukaan on ek-
synyt pari likaista amerikan-
bulldoggia sekä pari elämäs-
t ä ä n  n a u t t i v a a
amerikanpitbullterrieriä.

Lukijoiden omat kuvat

Amerikanbulldogginarttu Susy (oik.) ja paras kaverinsa
“valkoinen” bokseri ovat telmineet oikein mutakylvyssä...
Kuvan lähettäjänä Liisa ja Pasi Klamilasta.

Amerikanbulldoggiuros Kronos on varsinainen linssilude,
tässä elävä esimerkki! Kuvan lähettäjänä Minna Loi-
maalta.

Amerikan-
pitbullter-
rieri Holo-
p a i n e n
haukotte-
lee tässä
oikein olan
takaa. Ku-
van lähet-
täjänä her-
r a  T. J .
Vantaalta.

Amerikan-
pitbullter-
rieri Da-
y a h  o n
o i k e a
h e r k k u -
suu. Heti
kuin ohi li-
v a h t a a
pa lanen
kinkkua,
niin rouva
D l ipoo
kieltään.
Kuvan lä-
hettäjänä
Terhi Es-
poosta.

Lähetä oman lemmikkisi kuva!
Sähköpostitse info@sathy.org

tai postitse
SATHY ry.

Mannerheimintie 93 c 147
00270 Helsinki
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Koirien luonnetestit ovat ai-
na aika ajoin tapetilla. Nyt kun
Saksa yrittää saada läpi koko
Euroopan Unionia koskevan
“lakien harmonisoinnin” (joka
tarkoittaisi sitä, että kaikki EU
maat tekevät kuten jotkut Sak-
san osavaltioista ja kieltäisivät
tai rajoittaisivat joitain koira-
rotuja) on meidänkin syytä olla
ajan hermolla. SATHY ry. tilasi
maailman johtavalta koirien
testaamiseen erikoistuneelta
yritykseltä uusimman mahdol-
lisen koirien luonnetestin. Sen
tulokset ovat ohessa.

Mitä testataan?

Ennen kuin testejä ruvetaan
tekemään on syytä selvittää
miksi testejä tehdään. Usein
testit on otettu käyttöön, jotta
voitaisiin etukäteen selvittää
ongelmakoirat tai mahdollisesti
ympäristölleen vaaralliset koi-
rat. Koko testi-ajatuksessa on
siis lähdetty siitä lähtökohdas-
ta, että koirassa on jokin omi-
naisuus, joka tekee siitä yllät-
tävän vaarallisen. Monet
koiranomistajat tietävät, että
lähtökohta on väärä, koiraon-
gelmat aiheutuvat ja ovat siten
estettävissä useimmiten omis-
tajan toimesta. Testiproblema-
tiikka on myös enemmän tilas-
tollinen. Asian huomaa jos
tutkii esimerkiksi SATHY ry.:n
kokoamaa maailmanlaajuista
tilastoa tapauksista, joissa koira
on purrut ihmistä. Yhteiseksi
tekijäksi ei purematapauksissa
saada mitään konkreettista - tai
haluttua - ominaisuutta. Ainoat
esille nousevat nimittäjät ovat,
että pureva koira ei yleensä ole
aikaisemmin purrut ketään,
koira puree omistajaa, perheen-
jäsentä tai tuttua, jne.

Sama ilmiö mutta hiukan eri
muodossa ilmenee kun koiria
testataan luonteensa puolesta
- testeillä ei saada mitään jär-
jellistä eroa eri koirarotujen
kesken. Ehkä syy on siinä, että
kaikki koirat ovat - rodusta riip-
pumatta - koiria!

Voidaan siis ajatella, että jos
omistajalla on erittäin vihainen
koira mutta omistaja tietää sen,
niin silloin ympäristölle koituu
tästä pienempi vaara kuin, että
toisella omistajalla on testatusti

kiltti koira, jonka sietokyky
ylitetään aivan yllättävässä
tilanteessa.

Testien
ongelma

Pähkinänkuoressa voi-
taisiin sanoa, että testit si-
nänsä ovat hyviä ja mie-
lenkiintoisia mutta on
mahdotonta tehdä testiä,
jolla saataisiin varmuutta
koiran toiminnasta kaikissa
(odottamattomissa) tilan-
teissa. Testeissä paljastuu
sellaiset hermoheikot koi-
rayksilöt, jotka tunnistaa
ilman testejäkin. Koiran
luonnetestin suurin ongelma
on se, että se siirtää koi-
ranomistamisen vastuuta
omistajaltaan lemmikin
harteille vaikka vastuu on
aina omistajalla.

Kaikkein pahin paina-
jainen tavalliselle koiran-
omistajalle olisi valtakun-
nalliset ja pakolliset koirien
luonnetestit, joissa edellytys
oman lemmikin omistamiselle
on, että koira pystyy hermostu-
matta kävelemään muovimat-
toa pitkin tai sietää mukisemat-
ta Ronald McDonaldin
taputtelun ...

Luonnetestin
selvitys

ATTS Temperament Test,
eli ATTS luonnetesti keskittyy
mittaamaan koiran luonteen eri
piirteitä, kuten luonteen vaka-
us, ujous, agressiivisuus, ystä-
vällisyys ja koiran vietit ja
vaistot suojella itseään ja omis-
tajaansa uhkatilanteissa.

Tämä luonnetesti simuloi
tavallista kävelyä puistossa tai
naapurustossa missä arkiset
tilanteet aina tulevat eteen. Kä-
velyn aikana koira kokee näkö-
, kuulo- ja taktisia häiriöitä.
Neutraalit, positiiviset sekä pe-
lottavat tilanteet ovat laskel-
moituja ja niillä yritetään hakea
koirasta esiin eroja sen käyt-
täytymisessä neutraalien tilan-
teiden ja pelottavien tilanteiden
välillä.

Koiran on oltava vähintään
18 kuukauden ikäinen osallis-

tuakseen testiin. Testin kesto
on 8-12 minuuttia. Koira on
kytkettynä kiinni 180 cm pit-
kän remmin päässä. Omistaja
tai handleri ei saa puhua koi-
ralle, antaa komentoja tai ohje-
ta koiraa remmillä.

Koira ei pääse testistä läpi
jos se missään vaiheessa osoit-
taa agressiota ilman syytä, lo-
putonta paniikkia tai voimakas-
ta välttelyä koko tilannetta
kohtaan.

ATTS Temperament Test
koostuu kymmenestä eri testis-
tä jotka on jaettu viiteen alaka-
tegoriaan. Testit ovat erilaisia,
esimerkiksi käyttäytyminen
vieraita ihmisiä kohtaan. Tämä
ominaisuus testataan siten, että
koiralle vieras henkilö lähestyy
omistajaa/handleria, kättelee
omistajaa ja juttelee hieman
omistajan kanssa, kiinnittämät-
tä huomiota koiraan. Tämän
alatestin tarkoitus on arvioida
koiran reaktiota passiviseen
kanssakäymiseen sekä koiran
suojeluvaistoa.

Muita testin kategorioita
ovat koiralle ystävällinen vie-
ras, piilosta kuuluva ääni, aseen
laukaisu, sateenvarjohäirintä,
kävely muovisella alustalla,
kävely vaijerin päällä, omitui-

sesti pukeutunut ystävällinen
vastaantulija, uhkaava vastaan-
tulija, voimakkaasti agressiivi-
nen vastaantulija.

Testin tulokset ja arvosana
toimitetaan omistajalle postitse
90 päivän päästä testistä.

Onko testit
tarpeen?

Lyhyesti, eivät ole. Koirat
tulevat sellaisenaan hyvin toi-
meen nykyaikaisessa yhteis-
kunnassa ja aiheuttavat suh-
t e e s s a  v ä h e m m ä n
vaaratilanteita kuin normaa-
leiksi luokitellut ihmiset. Tällä
hetkellä ei ole olemassa testi-
mallia, joka antaisi mitään
oleellista tietoa oman lemmikin
yhteiskuntakelpoisuudesta. Itse
asiassa on syytä jossakin mää-
rin vastustaa vallalla olevaa
käsitystä, missä kaikki koiraro-
dut ovat samanlaisia, mukavasti
yhdessä toimeentulevia, vierai-
ta ihmisiä loputtomiin sietäviä
leppoisia karvaturreja. Koirat
ovat koiria ja vastuu koirista
on aina omistajalla - ei koira-
testeillä, satunnaisella vastaan-
tulijalla tai naapurin tädillä.

Koirien luonnetestaus

Amerikanpitbullterrieri (327 kpl)

Amerikanbulldoggi (61 kpl)

Amerikankääpiöterrieri (7 kpl)

Vanhaenglanninbulldoggi (1 kpl)

American Temperament Test Society, Inc.

Jos kaikki ATTS:n testaamien koirien
tulokset pinotaan tulosten mukaan,
saadaan kuvan muotoinen kaavio.
Huomataan,  e t tä  va l taosa
koiraroduista (SATHY-rodut
mukaanlukien) selviytyvät testeistä
hyvin tai erinomaisesti.

Erinomainen
tulos

Huono
tulos.

(Nuolet näyttävät mihin ryhmään SATHY-rodut ovat
testeissä sijoittuneet.)
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VEB Uutisia
Uusi VEB Suomeen

Lauantaina 27.10.2001 saa-
pui Suomeen hieno vanhaeng-
lanninbulldogginarttu Meku!
Meku tuli vahvistamaan Suo-
men VEB-kantaa, joka on ko-
honnut nyt jo neljään koiraan.
Meku tuli samaan perheeseen,
jossa asuu ennestään jo Suo-
men ensimmäinen vanhaeng-
lanninbulldoggi Tankki (uros)
sekä hieno VEB uros Bruce.
Voisikin sanoa, että tähän per-
heeseen on kertynyt aikamoi-
nen VEB pesäke!

Suomen kanta on erinomai-
nen

Vanhaenglanninbulldoggi-
asiat ovat Suomessa todella
hyvällä mallilla. Jokainen yk-
silö on erikseen etsitty ja valittu
periaatteella parhaista parhain.

Nyt Suomessa asuvat neljä
VEB koiraa ovat kukin aivan
rotunsa valioita. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kun asiat jatkuvat
tähän tapaan, saamme Suo-
meen aivan maailman parhaan
VEb kannan.

Ongelmia kuljetuksessa

Syyskuun 11. päivän jälkeen
on USA:sta ulkomaille (ja
päinvastoin) lähtevä kaikki len-
toliikenne ollut erityisen syynin
kohteena. Koiriin kohdistuvat

rajoitukset ja säännöt ovat tiu-
kentuneet siinä määrin, että
ongelmia on varmasti tiedossa.
USA on määrännyt uusia sään-
töjä liittyen maastavientiin ja
yksi näistä säännöistä on se,
että koiraa lähettävän henkilön
on täytynyt lähettää jotain

maasta jo 24 ker-
taa aikaisemmin-
kin. Tämä aiheut-
t a a  t i e t y s t i
ongelmia, sillä
puhumme kuiten-
kin kasvattajista,
joiden päämark-
kinat ovat koti-
m a a s s a a n
USA:ssa. Ongel-
mia ilmeni siis
m y ö s  M e k u n
kanssa. Onneksi
sen kasvattaja on
aito VEB hemmo,
joka ei pienistä
säikähdä! Tolkut-
toman paperiso-

dan ja lukuisten faksien, puhe-
luiden ja s-postien kuluttua
Meku oli vihdoin matkalla
kohti Suomea.

Odotukset korkealla

SATHY rotuisten koirien
kasvatuksessa ja jalostuksessa
pyrimme pitämään riman mah-
dollisimman korkealla. Jos
Suomessa ei ole sopivan kor-
keatasoista koiraa niin kannat-
taa ostaa se ammattikasvatta-
jalta ulkomailta ennemmin
kuin teettää pentuja jollain epä-
määräisellä koirapariskunnalla.
Suomen vanhaenglanninbull-
doggikanta on vahvistunut pel-

kästään superyksilöillä ja tähän
on selvä syy. Tarkoituksena on
jatkaa VEB koiran hyvää linja-
jalostusta myös Suomessa ja
siihen tarvitaan hienoja yksi-
löitä ja sopivaa linjaa. Vasta
maahamme saapunut Meku on
siis tarkoin harkitun suunnitel-
man yksi linkki. Aikuisena koi-
ra testataan ja jos se vastaa
odotuksia, sitä tullaan käyttä-
mään linjajalostuksessa. Meku
vaikuttaa erittäin reippaalta,
iloiselta ja aktiiviselta, tyypil-
liseltä vanhaenglanninbulldog-
gilta ja toivomme kaikki että
se vastaa sille asetettuja kor-
keita odotuksia. Tervetuloa
Suomeen, Meku!Tankki (vas.) tutustuu uuteen perheenjäseneen Mekuun.

Bruce (vas.) ihmettelee uuden Meku-
VEBin pienuutta ja hurjuutta!

Meku on Suomen uusin vanhaenglanninbulldoggi.

Suomen suurin vanhaenglanninbulldoggi perhe
koossa. Vasemmalta: Tankki, Bruce ja Meku.
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Jalostuksen merkitys työkoirilla

SATHY ylpeänä esittää:

Amerikanbulldoggiclubi, ABC
Uudet tuulet puhaltavat

SATHYn amerikanbulldog-
geille omistautuneet puuhamie-
het ja -naiset ovat jo pitkään
halunneet tehdä jotain hyvää
erityisesti ab-rodun eteen. Ta-
petilla on ollut erityisesti ame-
rikanbulldoggien omistajien
keskeiset erimielisyydet ja jopa
riidat.

Tilanne Suomessa on, että
ab-koiria on täällä kohtuullisen
vähän, aivan kuten kaikkia
muitakin SATHY-rotuja. Ame-
rikanbulldoggien määrään ei
ole tulossa mitään mullistavia
eroja, ab-koirat tulevat pysy-
mään vaativan koiraharrastajan
erikoisrotuna. Amerikanbull-
doggin suosioon vaikuttaa mm.
se, että suurimmalla osalla
“tavallisista” koiraharrastajista
on päämielenkiinnon kohteena
näyttelytoiminta - sen sijaan
SATHY rodut ovat käyttökoiria
joilla ei järjestetä ulkomuotoon
tai tuomarin mielipiteeseen pe-
rustuvia vertailuja.

Koska koiria on vähän on
jokaisen koiran suhteellinen
osuus suomalaisesta kannasta
melko suuri. Sama koskee
myös omistajia. Eli jos haluaa
toimintaa on syytä osallistua!

A m e r i k a n b u l l d o g g i -
koirarotu suorastaan pursuaa
mahdollisuuksia toimia harras-
tusten parissa. Ainoa mitä tar-
vitaan on omistajien aktiivi-
s u u s .  H y v i n  h a r v a
koiranomistaja pystyy järjestä-
mään tarpeeksi toimintaa yk-
sin.

Nyt amerikanbulldoggi-
toiminta on järjestetty koko-
naan  uude l l a  tava l l a .
SATHY:llä on nyt amerikan-
bulldoggiklubi, ABC, ja tähän
voimme nyt vaikuttaa - yhdes-
sä.

Amerikanbulldoggi-
klubi, ABC

SATHY on siis nyt perusta-
nut erityisesti amerikanbull-

doggeille omistautuneille ihmi-
sille ja heidän koirilleen oman
klubin, Amerikanbulldoggiklu-
bin, eli ABC:n. Tämän klubin
tarkoituksena on järjestää kai-
kille ab-ihmisille ja heidän hie-
noille koirilleen hauskaa toi-
mintaa ja yhteistä kivaa. ABC-
tulee ilmoittamaan kaikista tu-
levista tapahtumista - kuten
esimerkiksi ab-pulkkamäestä
- SATHY Uutisissa omalla
ABC-palstallaan. Lisäksi kaik-
ki kiinnostuneet ab-ihmiset jot-
ka eivät vielä ole SATHYn jä-
seniä, saavat kirjeitse tietoa
ABC-tapahtumista. ABC-
sähköpostilistalla tiedotetaan
myös samat tapahtumat. Mu-
kaan pääsee ilmoittamalla yh-
teystietonsa SATHYn puhelin-
vastaajaan tai laittamalla s-
p o s t i a  o s o i t t e e s e e n
ABC@sathy.org.

Kaikille SATHY koirille
avoin klubi

ABC-on kaikille SATHY
koiranomistajille ja koirille
avoin SATHYn sisällä toimiva
klubi. Jokaiseen tapahtumaan
ja kokoontumiseen voi osallis-
tua pitbullin, vebin tai akt:n
kanssa. ABC:n päätarkoitus on
kuitenkin kerätä kasaan kaikki
Suomen amerikanbulldoggit
omistajineen ja tehdä yhdessä
kaikkea mukavaa koirapuuhaa.

Ensimmäiset ABC-
tapahtumat tulossa!

ABCn ensimmäinen ko-
koontuminen on jo käsillä. Tar-
koitus on kokoontua viimeis-
tään joulukuun aikana jossain
päin Etelä-Suomea ja kaikki
amerikanbulldoggi-ihmiset
saavat henkilökohtaisen kutsun
paikalle ajankohdan lähestyes-
sä. Muistattehan ilmoittaa yh-
teystietonne! Toivotamme
kaikki ab-henkiset ihmiset ja
koirat tervetulleiksi! Nyt teem-
me yhdessä kaikkea kivaa!

SATHY-koirarodut poikke-
avat kaikista muista koiraro-
duista monilla tavoilla mutta
yksi suurimpia eroja on jalos-
tus. Siinä missä suurin osa
muista koiraroduista on ristey-
tysjalostettuja koiria on
SATHY-rodut työkoirarotuja,
jotka ovat linjajalostettuja. Ai-
van, suurin osa ns. rotukoirista
on risteytysjalostettuja mikä
tarkoittaa sitä, että risteytetään
kaksi täysin eri sukua.

Suomessa löytyy vain muu-
tama koiraryhmä, joka pystyy
kilpailemaan jalostuksen hy-
vyydellä SATHY-rotujen kans-
sa ja so. metsästyskoirina käy-
tetyt pystykorvat ja ajokoirat.

Huono puoli linjajalostuk-
sella on se, että vaikka se on
ainoa tapa jalostaa ja ylläpitää
koirarodun perinnöllisiä omi-
naisuuksia niin se on erittäin
helppo nollata. Toisin sanoen,
jos tiettyä koirarotua on jalos-
tettu vuosikymmeniä niin kaik-
ki nämä jalostuksella saavute-
tut hienoudet on mahdollista
hävittää risteyttämällä eri linjat
keskenään.

Kyse on tästä

Kun koirarodulle jalostetaan
tiettyä perinnöllistä ominai-
suutta niin pyrkimyksenä on
poistaa perimästä kaikki ei-
toivotut perintötekijät ja jättää
jäljelle vain toivotut. Aino tapa
saavuttaa tällainen tilanne on
linjajalostus. Ongelma tulee
siinä kun tietty ominaisuus saa-
vutetaan tiettyjen perintöteki-
jöiden yhdistelmällä. On ole-
massa mahdollisuus, että sama
ominaisuus saavutetaan eri yh-
distelmillä. Kaikki toimii hyvin
niin kauan kunnes kaksi eri
linjaa yhdistetään (l. risteyte-
tään) ja eri yhdistelmien osate-
kijät eivät enää tuota toivottua
lopputulosta. On siis täysin
mahdollista, että on olemassa
kaksi eri sukulinjaa samasta
koirarodusta ja, että molemmat
linjat ovat tervelonkkaisia.
Mutta kuitenkin kun nämä kak-
si täysin tervelonkkaista linjaa
risteytetään keskenään saadan
tulokseksi huonolonkkaisia yk-
silöitä. Jotta asia ei ole aivan
yksinkertainen voi lonkkaviat
tulla esiin vasta 2. risteytyssu-
kupolvessa.

Miten tämä
on mahdollista?

Lyhyesti - koirankasvatusta
harrastavat ihmiset, jotka eivät
ole halukkaita opettelemaan
edes jalostuksen alkeita. Pen-
tujen teettäminen on helppoa
mutta jalostus vaatii kurinalai-
suutta. Kurinalaisuus on sitä,
että vaikka itse omistaa ko.
rodun edustajan niin ymmärtää,
että se ei välttämättä tarkoita,
että pennuttamalla tuon yksilön
saattaa maailmalle lisää erin-
omaisia työkoiria. Jos aikoo
tehdä pentuja on tunnettava
vastuu tulevasta pentueesta.

Erityisesti amerikanpitbull-
terrierin kohdalla voisi oikeas-
taan sanoa, että tae koiran puh-
dasrotuisuudel le ei  ole
pelkästään se, että koiran van-
hemmat ovat tiettyä rotua vaan
koiran on edustettava tiettyä
sukulinjaa tai sen pentueen ole-
massaololle on oltava hyvä se-
litys. Kyse on työkoirarodusta,
jonka on oltava henkisesti ja
fyysisesti kunnossa - ulkomuo-
to on täysin epäolennaista.

SATHY-koiraa
harkitsevalle

Sellainen henkilö, joka on
juuri innostunut SATHY-
rotuisesta koirasta on paras
vinkki pitää jäitä hatussa. Jos
todella on päätynyt johonkin
tiettyyn työkoirarotuun on syy-
tä etsiä paras mahdollinen ro-
dun edustaja. Koiraa kannattaa
e ts iä  mahdo l l i s imman
“alkuperäisestä” lähteestä,
SATHY-roduilla tämä on miltei
aina Yhdysvallat. Sukutaulusta
voi aloittelevakin koira-
asiantuntija katsoa linjajalos-
tusasteen. Linjajalostusta ei ole
se, että koiran sukupuussa on
sattumalta sama esi-isä. Linja-
jaloistusta on se, kun jalostaja
on määrätietoisesti pyrkinyt
säilyttämään tai kehittämään
tiettyä ominaisuutta. Lisäksi,
päinvastoin kuin mitä monet
amatöörit luulevat, niin suu-
rempi sisäsiitosaste on parem-
pi.

Jalostuksesta on nyt saata-
villa maksuton, hieno ja selkeä
moniste. Pyydä omasi in-
fo@sathy.org, tai puh. (09)
5301 751.


